
Enskede, 2015-05-22 

 

Hej alla, 

Jobbar hemifrån med ett överhängande hot om kräksjuka. Hoppas det inte infrias, eller att processen 

blir kort… 

 

Colombia – mot en hållbar fred? 

Sedan drygt två år tillbaka har fredsförhandlingar pågått i Havanna mellan gerillan Farc och den 

colombianska regeringen. Norge spelar en aktiv roll, men inte Sverige. Och hur ska civilsamhället 

kunna involveras? Kan det bli en fred som lägger förutsättningar för social rättvisa? Kan stolt 

konstatera att programmet för vårt Colombiaseminarium på tisdag nu är klart. Se mer: 

http://jensholm.se/2015/05/22/colombia-mot-en-hallbar-fred/ Vill du komma? Anmäl dig till mig. 

 

ACE – ska Nato öva i Sverige? 

På måndag drar den stora Natoledda militäroperationen ACE igång i Vidsel, norra Sverige. En 

tredjedel av hela Sveriges yta omfattas när det som försvarsmakten själva kallar världens största 

militärövning är i full gång. Varför tillåter vi något sådant i Sverige? Dessutom undrar man hur miljön 

och djurlivet påverkas av att 115 bombplan ska leka krig i våra unika fjällmarker? Jag har nyligen fått 

en intressant rapport från Riksdagens utredningstjänst som just tar upp miljökonsekvenserna av ACE. 

Mer info framöver. 

     Den svenska smyganslutningen till Nato måste stoppas. Skydda våra unika naturområden från 

militärens lekstugor.  

 

Ska inte Sverige ha högre klimatambitioner än EU? 

Inför klimattoppmötet i Paris, COP21, ska alla länder presentera sina förslag till klimatåtaganden. 

Hittills har endast tio bidrag skickats in till FNs klimatkommission, UNFCCC. Regeringen kommer 

inte att ta fram ett eget svensk klimatbidrag, utan endast luta sig mot EU. Varför det? Det finns inget 

som formellt hindrar oss att lägga fram förslag som kompletterar och går utöver det som EU 

föreskriver. Tänker verkligen klimat- och miljöminister Åsa Romson resa till Paris helt utan egna 

klimatambitioner? Detta kommer jag och Romson att debattera på fredag 5 juni. Se min interpellation: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Svenskt-

klimatatagande-infor-k_H210609/  

 

Kolläckage och COP21 

För ett par veckor sedan besökte Miljö- och jordbruksutskottet Paris; OECD och det franska 

parlamentet. OECD har väl aldrig varit min favoritorganisation och i mycket uppfyllde 

representanterna mina fördomar om hur OECD-ekonomer resonerar kring styrmedel för klimatet 

(endast ett fåtal generella styrmedel för klimatet och att man ska passa sig för subventioner). Men det 

var intressant att höra deras tydliga svar på min fråga om s k kolläckage (carbon leakage); att industrin 

riskerar flytta till andra länder om man inför hårda miljöbestämmelser. Det finns inget som helst 

empiriskt belägg för att kolläckage existerar i verkligheten, var OECD-ekonomernas svar till oss. 

Intressant… 

     Från franska regeringen fick vi besked om hur förberedelserna inför klimattoppmötet COP21 går. 

Det verkar rulla på. Man säger sig ha ett gott samarbete med de som arrangerar den stora 

alternativkonferensen. Vi får hoppas att det blir så. 

 

Trängselskatten till kollektivtrafiken 

Under hela det tidigare borgerliga styret gick intäkterna från trängselskatten i Stockholm till att 

förbereda bygget av motorvägen Förbifart Stockholm. Nu hoppas vi att det blir ändring så att 

kollektivtrafiken får sin del av intäkterna. Läs vårt debattinlägg: 

http://www.dagensarena.se/opinion/vansterpartister-radda-kollektivtrafiken-omforhandla-

trangselavgiften/  
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Pressklipp 

Om att alltfler från MP hör av sig till V i miljöfrågor 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/optimism-i-mp-trots-tuff-vecka_4567864.svd 

 

Praktikant 

Nästa vecka hälsar jag Jonas Algers, student University of London, välkommen som min praktikant i 

fyra veckor välkommen till riksdagen. 

 

På gång 

Ti Colombiaseminarium 12.00 riksdagen 

On klimatdebatt i riksdagens kammare, 9.00 

Fre Träffar nybildat vänsterparti i Slovenien, Ljubljana 

Sö Klimatdebatt ABF, Stockholm 10.45 

 

 

Det var allt för nu, 

 

Jens 

 

P S På söndag är det lokal- och regionalval i Spanien. Jag hoppas det nybildade vänsterpartiet 

Podemos växande stöd håller i sig. Håller tummarna…  
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